
Kit de schimb

Performer Active

 
6 x saci de praf (s-bag® CLP)

1 filtru anti-alergeni

1 filtru pentru motor cu strat
triplu

 
FC8059/01

Kit de schimb pentru Performer Active
Saci de praf şi filtre de schimb Philips originale

Kit de bază original pentru gamele Philips Performer Active. Kitul conţine 6 saci de praf, împreună cu filtrele

pentru motor şi evacuare care trebuie înlocuite o dată pe an.

Accesorii Philips originale

Filtru anti-alergeni de evacuare pentru filtrare excelentă

Saci de praf originali s-bag® Classic Long Performance

Filtru de intrare cu strat triplu



Kit de schimb FC8059/01

Repere Specificaţii

Filtru anti-alergeni

Kitul conţine 1 filtru antialergic de evacuare.

Filtrul captează până şi cele mai fine particule

de praf înainte ca aerul să fie eliberat înapoi în

cameră, ceea ce generează un aer curat, fără

praf în casa ta. Filtrele se înlocuiesc o dată pe

an.

s-bag® Classic Long Performance

Kitul conţine 6 x saci de praf originali s- bag®

Classic Long Performance. Acest tip de sac

original de praf de la Philips a fost conceput

pentru a oferi o performanţă îndelungată

aspiratorului, adică un grad ridicat de

performanţă şi filtrare maximă, până când

sacul se umple şi poate fi eliminat.

Filtru de intrare cu strat triplu

Kitul conţine 1 filtru cu strat triplu pentru motor.

Acest filtru împiedică praful să ajungă la motor

şi să îl deterioreze. Filtrul se înlocuieşte o dată

pe an.

Conţine

s-bag Classic Long Performance: 6

Filtru pentru motor: 1

Filtru EPA: 1

Adecvat pentru

Seria 5000, PerformerActive: FC8563,

FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589
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